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Belajar Bahasa Inggris dan Kuliah di Universitas Amerika!
LCI Kansas City di Park University menyelenggarakan persiapan Bahasa Inggris intensif yang Anda 
perlukan untuk kesuksesan karier akademis, sekaligus mengajak Anda berpartisipasi dalam semua 
kegiatan budaya, rekreasi dan sosial yang ditawarkan universitas.
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Pelatihan Bahasa Inggris Berkualitas

Tentang Kami

Bahasa Inggris Akademis

Berbekal pengalaman lebih dari 15 tahun dan lokasi-lokasi 
yang strategis di seluruh Amerika, LCI menjadi salah satu 
lembaga bahasa utama di negara ini. Pusat kami di Kansas 
City berlokasi di kampus Park University, yang diakredtasi 
oleh Komisi Pendidikan Tinggi dari Asosiasi Sekolah dan 
Perguruan Tinggi Wilayah Tengah Utara.

LCI memiliki hubungan dengan berbagai program perguruan 
tinggi di seluruh negeri. Universitas-universitas ini 
menawarkan serti�kat TOEFL/IELTS kepada mahasiswa kami. 
yang berarti Anda bisa diterima di perguruan tinggi tanpa 
harus mengambil TOEFL/IELTS setelah menyelesaikan Level 7 
program kami.

Mahasiswa LCI Kansas City yang telah menyelesaikan Level 7 
akan secara ¬otomatis memenuhi persyaratan kecakapan 
Bahasa Inggris Park University dan akan diterima secara 
penuh tanpa harus mengikuti ujian IELTS/TOEFL.

Sumber daya Kampus – Mahasiswa LCI memiliki akses ke 
semua fasilitas universitas termasuk sumber daya akademis, 
asrama, pilihan makan di kampus, fasilitas rekreasi dan 
kegiatan sosial.
Aktivitas & Wisata – Kami mengadakan berbagai kegiatan 
untuk meningkatkan bahasa Inggris Anda sekaligus mengenal 
budaya setempat. Termasuk juga berbagai peristiwa olahraga 
profesional, wisata rekreatif, diskusi budaya dan banyak lagi!
Penerbitan I-20 – mahasiswa akan menerima formulir I-20 
dari Park University dan tidak perlu mengubah status imigrasi 
mereka untuk memulai program gelar di Park University.
Pusat Ujian Resmi – LCI merupakan pusat ujian resmi 
untuk ujian TOEIC dan iTEP.

LCI menawarkan pelajaran bahasa Inggris berkualitas tinggi 
yang dirancang untuk membantu keberhasilan Anda di 
perguruan tinggi—baik secara ¬akademis maupun sosial. 
Kurikulum kami akan membantu Anda menguasai semua 
aspek akademis bahasa Inggris, termasuk menulis, membaca, 
berbicara, mendengarkan dan mengikuti ujian.
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Terletak hanya 250 mil dari pusat geogra�s Amerika, Kansas 
City menyebut dirinya sebagai "Jantung Amerika." Kota ini 
merupakan kawasan metropolitan terbesar di negara bagian 
Missouri, dengan populasi lebih dari dua juta. Meski pun 
Kansas City memiliki lebih banyak boulevard dibanding Paris 
dan lebih banyak air mancur dibanding kota mana pun 
selain Roma, namun kota ini lebih terkenal akan musik jazz 
dan blues serta barbecue-nya yang terkenal ke seluruh dunia.

Pusat kota Kansas City disebut sebagai salah satu Pusat Kota 
Terbaik Amerika oleh Majalah Forbes. Karena memiliki 
tempat hiburan dan belanja kelas atas, kompleks seni 
pertunjukan yang baru, air mancur yang indah, pusat kota 
yang cocok untuk berjalan kaki serta restoran-restoran 
barbecue yang luar biasa!

Hanya 10 mil ke sebelah utara pusat kota adalah kota kecil 
Parkville, tempat Park University berada. Menghadap ke Sungai 
Missouri, komunitas bersejarah ini terkenal dengan toko butik, 
toko barang antik, taman-taman yang indah, lingkungan yang 
tenang dan aman—serta tentu saja Park University.

LCI sangat yakin Anda akan mendapatkan kemajuan sehingga kami 
berani memberikan jaminan! Jika bahasa Inggris Anda tidak mengalami 
kemajuan pada tingkat seperti yang kami harapkan berdasarkan tes 
awal, LCI menyediakan dukungan dan kelas tambahan yang Anda 
butuhkan untuk mencapai level target Anda tanpa biaya tambahan. 
Lihat situs web kami untuk keterangan lebih rinci.

Pusat bahasa kami di Kansas City terletak di Parkville dekat 
kampus Park University yang indah, hanya 10 menit dari pusat 
kota Kansas City.

Park University adalah perguruan tinggi di pinggiran kota kecil 
yang dihuni kurang dari 2000 mahasiswa. Perbandingan 
mahasiswa-pengajar adalah 12:1, dan lebih dari 80 persen 
kelas hanya diisi oleh kurang dari 20 mahasiswa.

Mahasiswa LCI memiliki akses ke semua sumber daya kampus 
termasuk perpustakaan universitas, pondokan mahasiswa, 
pusat kebugaran, organisasi dan kegiatan rekreasional.


